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Kies een plaatje, schrijf een tekst

Het volk de Franken had grote delen van Europa
veroverd. De Frankische koningen wilden dat de
mensen in hun rijk christenen werden. Dus moesten de
Friezen die in dat rijk woonden ook christenen worden.
Christenen zijn mensen die geloven in God en Jezus
Christus. Het christendom werd verspreid door
missionarissen. Willibrord was de belangrijkste
missionaris van ons land. In 690 kwam Willibrord uit
Engeland om de Friezen tot christenen te maken. Want
de Friezen geloofden niet in de christelijke God, maar
in goden als Wodan en Donar. Willibrord bouwde in
Utrecht een kerkje. Op die plek staat nu de Utrechtse
Dom, met de hoogste kerktoren van ons land.

De Friezen geloofden in verschillende goden. Ze hadden
bijvoorbeeld goden die heersten over donder en bliksem,
regen, wind en vuur. Maar ook de zon en maan waren
erg belangrijk. Ze hadden ook heilige bomen. De naam
van de plaats Heiloo herinnert nog aan die tijd. Heiloo
betekent namelijk 'heilig bos'.
De Friezen geloofden dat de geesten van overleden
mensen bleven voortleven en nog invloed hadden op
ziekten of de oogst. Daarom moesten deze geesten
tevreden worden gesteld door het brengen van offers bij
een heilige boom, bos of moeras.

Monniken leefden in een klooster. Een klooster
bestond uit een kapel, eet- en slaapzalen en
werkplaatsen. Vaak hoorden bij een klooster ook grote
stukken land. De monniken deden allerlei werk.
Sommigen werkten op het land, anderen kopieerden
boeken. Ze schreven de teksten over en tekenden
prachtige plaatjes in de boeken. Weer anderen gaven
schrijf- en leesles, of verzorgden zieken.
Vaak waren monniken de enigen die konden schrijven.
Daarom waren kloosters ook belangrijk voor de graaf.
De graaf bestuurde het land en liet zijn brieven in het
klooster schrijven.

Opdracht

Bekijk de drie plaatjes en lees de tekst die erbij hoort.
Kies daarna één plaatje uit en schrijf op waarom je voor dit plaatje hebt gekozen.

